
    S emjén Zsolt, a keresztényde-
mokrata párt elnöke és frak-
cióvezetője a parlament őszi 
ülésszakának nyitónapján a mi-

niszterelnök beszédére reagáló felszóla-
lásával arra kényszerít, hogy így Tisri 
hó elején a zsidó újévre inkább mint Jom 
hadinre, azaz az „Ítélet napjá”-ra gon-
doljak, és ne egyszerűen Ros hasonót, 
az év fejét ünnepeljem zsidó testvére-
imnek sáná továt kívánva. „A hiteles 
rabbinikus zsidó hagyomány” szerint 
az év nemcsak a zsidóság, hanem az 
egész emberiség isteni megméretteté-
sével kezdődik. A népek, mint a pász-
tor hatalmas tarka nyája, elvonulnak az 
Örökkévaló botja alatt, és ki-ki beírat-
tatik a neki megfelelő könyvbe. Innen 
az újévi köszönés is: Jó (helyre) évre 
írattassál be! Az autentikus hagyomány 
ismerője (és követője) azt is tudja, hogy 
ilyenkor a megfelelő magatartás a meg-
térés, mely elképzelhetetlen a becsületes 
önismeret és az ebből fakadó bűnbánat 
nélkül. Az ilyenkor illő imákat pedig 
mindig többes szám első személyben 
mondjuk, mint az elődök fogságot szü-
lő bűneiért is fejet hajtó Dániel próféta: 
„Vétkeztünk és gonoszságot művel-
tünk, hitetlenül cselekedtünk és pártot 
ütöttünk ellened…” Nem számít, hogy 
jelen voltunk-e a botrányos és megbo-
csáthatatlan események idején. Egy 
adott közösséghez tartozunk, melynek 
minden korábbi és jelenlegi tettével 
azonosíthatóak vagyunk, ezért a fele-

lősség alól nem vonhatjuk ki magunkat. 
A fentiek értelmében a Magyarországi 
Evangéliumi Testvérközösség alelnöke-
ként, keresztény lelkészként bűnbánatot 
tartok és bocsánatot kérek zsidó testvé-
reimtől és mindazoktól, akiket meg-
bántott, akikben félelmet keltett vagy 
akiket megbotránkoztatott a fent neve-
sített kereszténydemokrata képviselő 
elfogadhatatlan tartalmú parlamenti 
felszólalásával.

Semjén Zsolt ki tudja milyen értel-
mű ötlettől vezérelve a miniszterelnö-
ki bevezetővel kapcsolatban zavaros, 
zsidókkal (Schwarz bácsival és Weisz 
nénivel) példálózó beszédével azt su-
gallta, hogy a szocialista pártot terheli 
leginkább az antiszemita zsidóüldözés 
(legalábbis múltjuknak ezt a bélyegét 
a maiak sem törölhetik le magukról) 
bűne, az SZDSZ pedig a kárhozatosan 
rossz zsidók pártja, olyanoké, akiket a 
mózesi törvények értelmében meg le-
hetne (kellene?) kövezni. Az embernek 
a semjéni gondolattolulásokkal kap-
csolatban általában (most is) Scheiber 
Sándor („aki nagy tudós volt, igaz 
ember és jó magyar”) kedvenc költő-
jének, Arany Jánosnak néhány sora jut 
eszébe: „Oly hüle, oly tarka/se füle, se 
farka”. Ezért vetődik fel először az, 
hogy kell-e rájuk egyáltalán szót vesz-
tegetni. Ami miatt mégis, az ezeknek a 
sületlen (bűnbánat nélkül isteni ítéletre 
váró) beszédeknek a megtapasztalha-
tóan kártékony volta. Az mindennek a 
teteje, hogy Semjén a felszólalása után 
őt megkérdező újságírók előtt kikérte 

magának, hogy „zsidózott” volna, sőt 
kijelentette: „éppenhogy arról beszél-
tem, hogy a hiteles zsidó értékeket a 
KDNP képviseli”.

Néhány éve, a holokauszt hatvanadik 
évfordulóján a Wesley János Lelkész-
képző Főiskola rektoraként intézmé-
nyünk néhány tanárával és hallgatójával 
végigjártuk Magyarország minden (több 
mint harminc) olyan vasútállomását, 
ahonnan hajdan vagonokat indítottak 
a legnagyobb magyar temető irányába. 
Valamennyi indóházon emléktáblát he-
lyeztünk el és bűnbánati istentiszteletet 
tartottunk, melyek keretében felvetet-
tük Adorno után szabadon: vajon sza-
bad-e Auschwitz után egyáltalán igét 
hirdetnünk és zsoltárokat énekelnünk? 
Az a meggyőződés alakult ki bennünk, 
hogyha egyáltalán van bocsánat az iste-
ni ítélőszék előtt arra a tettleg vagy leg-
alábbis cinkosan véghez vitt bűnre, ami 
az elmúlt húsz évszázad nagyobbik ré-
szében a zsidósággal szemben a keresz-
ténységet terheli, akkor ez másodszor is 
kizárólag a zsidó Fiú közbenjárására és 
a zsidó nép nagyvonalú kiengesztelő-
dése révén volna lehetséges. Jom hadin 
idején nekünk, keresztényeknek most 
már mindig kihagyhatatlan imáinkból 
a zsidósággal szemben elkövetett bű-
neinkért való bocsánatkeresés. Idegen 
tőlünk az olyanfajta ostobán hivalkodó 
beszéd, hogy „a hiteles rabbinikus és 
zsidó hagyományt és értékeket” valaha 
is mi vagy valamilyen keresztény ne-
vet viselő mozgalom képviselte volna. 
Semjén Zsolt nem anti, ő egyenesen 

autenti! Micsoda badarság! Nemcsak 
tűrhetetlen, hanem hihetetlenül nevet-
séges is.

De mit is sugall a nevezett frakcióve-
zető a sértegetéseivel? Az eddigi böl-
csen (vagy cinikusan) eltűrt gyűlölet-
beszéd szerint az országot kormányzó 
(szerintük valójában megrontó) pártok 
képviselői nem is magyarok, hanem zsi-
dók. Listák készültek közéleti szemé-
lyekről, melyeken ki-ki megnézhette: őt 
lezsidózták-e vagy sem. Nyilvános kö-
zös jobboldali fellépéseken senkitől nem 
háborítva kritikátlanul lehetett zsidózni 
a balliberális oldalt. Semjén továbblép. 
Ezek nemhogy nem magyarok, de zsidó-
nak is senkik, innen már csak egy tyúk-
lépés az, hogy egyenesen az emberiség 
ellenségei, akikre az ítélet köveit kell 
vetni.

Ha igaz volna, hogy Semjén pártja a 
rabbinikus zsidó hagyományok és érté-
kek egyedüli mai képviselője, akkor az 
ominózus pártelnöki refl exió után vala-
kinek a párttársak és elvbarátok közül 
fel kellett volna állnia és el kellett volna 
határolni magát és pártjukat a botor kije-
lentésektől. Másrészt annak a csürhének, 
amely a Parlament előtt vérszomjasan 
üvöltözött, Semjént kellett volna megbé-
lyegeznie, esetleg lezsidóznia (így a hős 
kereszténydemokratának módja lett vol-
na a választott népért méltósággal szen-
vedni). De nem ez történt. A csőcselék 
nagyon is értette Semjén szavait, mert 
leköpködte és zászlórudakkal támadta 
meg az MSZP-s és SZDSZ-es képvise-
lők járműveit. Donáth László képviselő 

evangélikus lelkész barátomat valaki na-
rancslével (!) öntötte le.

Ha Semjén ismerné a hiteles rabbinikus 
zsidó hagyományt, akkor egyrészt nem 
keverné ízléstelen pajeszozásába a bol-
dog emlékezetű nagyszerű, szabadlelkű 
tudós, Scheiber Sándor nevét, hanem 
elgondolkozna azon, vajon a bibliai ala-
kok közül miért is nem a Fáraót vagy a 
gonosz babiloni Hámánt tekinti a ha-
gyomány a zsidó nép legnagyobb el-
lenségének, hanem azt a Bálámot, aki 
oly csodálatos dicshimnuszt zengett 
(„csillag származik Jákobból…”, vagy 
a zsidó istentisztelet kezdetén a liturgiá-
ban máig használt elragadtatott szavak 
„mily szépek sátraid ó Izrael”) a Jerikó 
előtt táborozó honfoglaló zsidó népről. 
A magyarázat egyszerű. A hatásos és 
befolyásos mezopotámiai próféta meg-
értette ugyan, hogy nem illik, sőt egye-
nesen tilos Isten népét megátkoznia 
(mert aki azt átkozza, maga is átkozott), 
ám titkon, kétarcú módon egész tevé-
kenységével és ötleteivel is a zsidóság 
megbélyegzését, végső soron pedig 
megsemmisítését sugallta.

Mindnyájan számadással tartozunk az 
Örökkévaló színe előtt, de nemcsak saját 
tetteinkért, hanem azért is, hogy szól-
tunk-e, ha valakit megláttunk megátal-
kodott vétkeiben. Ezért amikor egyrészt 
a megbántottak bocsánatát keresem, 
Semjén Zsoltot is igaz bűnbánatra és a 
bűn elkövetésének újabb lehetőségétől 
való tartózkodásra, ha másként nem 
megy, a politikai és a nyilvános közsze-
repből való sürgős távozásra kérem.    
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IVÁNYI GÁBOR

 Avagy őrizője volna-e 
a kereszténydemokrata képviselő 

a hiteles rabbinikus 
zsidó hagyománynak?   

    Fúj a szél, talán jobb, ha begombolom a kabáto-
mat. Ki gondolná rólam így első ránézésre, hogy 
az 5768. évben szedem a lábaimat a Wesselényi 
utcában? A zsidó naptár ugyanis ezt mutatja. Már 
szerdán, szeptember 12-én öregebb lett egy évvel 
a világ. A hagyomány szerint az Örökkévaló ezen 
a napon dönti el, hogy az emberek közül ki kapjon 
a következő esztendőben hosszú életet, egészsé-
get, boldogságot és talán némi pénzt. (If I were 
a rich man…) Vannak, akik mézbe mártott édes 
almát esznek, de ilyenkor a legtöbben a kedvező 
elbírálásért imádkoznak.

Az erzsébetvárosiak ingyenes roma-zsidó est-
jén, melyet a zsidó újév alkalmából rendeztek, a 
közösségi házban tokkal, vonóval közlekednek 
a lépcsőfordulóban. A Molnár Antal Zeneiskola 
növendékeiről már lecsúsztam, a kislányok fehér 
blúzban, lakkcipőben csomagolnak. A Vodku 
klezmeregyüttes viszont éppen hangolóban van. 
Odesszai kocsmazenére gyűlnek a népek. A csil-
lár alatt idős hölgyek, szöszke gyerekek és rasta 
fonatú fi úk ülnek. Aztán sikolt a klarinét, peng a 
gitár, a hegedűs belecsap a húrokba. Nem csoda, 
ha remegnek a gótikus ívű ablakok. Bede Sári a 
színpad fénypontja. Mindegy, hogy jiddisül, oro-
szul vagy görögül énekel. Ritmusra rázza fürtjeit, 

áttetszik a fodros blúza. Még akkor is élmény, ha 
elakad a hangja a mikrofon előtt. Cigány jósnő-
ről, zsidó kereskedőről, Ványa bácsiról egyaránt 
hallunk zenei feldolgozást. Amikor felcsendül a 
boldogságot kereső asszony balladája, egy vörös 
hajú ötvenes a kontyot a fejéről merészen lebont-
ja. Ütemre mozdul nyakánál az arany fülbevaló, 
két kézzel csettintget a levegőben. A haszid lako-
dalmas táncoknál aztán már a többiek sem bír-
nak magukkal. Mozgatja mindenki, amije van: 
vállát, csípejét, cipője orrát, esetleg a füle bot-
ját. A bátrabbak a refrénnél a térdükre csapnak. 
Egyre többen merészelnek a teremben mulatni. 
Hátam mögött alkalmi zümmögőkórus alakul 
három hontalanból: az élvezetnek kezükben nej-
lonszatyorral adják át magukat. 

A szünetben többen meglátogatják a büfét. Az 
ünnepi étkekhez egy fotókiállításon keresztül ve-
zet az út. Schäffer László képein megcsodálhatjuk 
a budapesti zsinagógák rejtett zugait. A Dohány 
utcai pompáját ugyanúgy, mint a tőle pár méter-
re lévő Rumbach Sebestyén utcai „mór templom” 
(Otto Wagner bécsi építész mesterműve) pené-
szes, bedeszkázott köveit. 

Épp olyan hosszú a folyosó, hogy ki lehet bírni 
korgó gyomorral. Mari néni asztala elé jutva az-
tán az ember alig tudja eldönteni, mit is egyen. 
Papírtálcára halmozott langyos libatöpörtyűt li-
lahagymával vagy a cigány módra apró henge-

rekbe formázott töltelékes káposztát tejföllel. Ez 
utóbbiból rizses és kukoricadarás (hajdúsági re-
cept!) változat is kínálja magát a fazekakban. És 
ha Mari néni bal keze megemeli a rozsdamentes 
fedőt, sóletet szed füstölt hússal a gyanútlanul ar-
ra járók tányérjára. A soványabbaknak kemény 
tojás is jut. Mari néni dereka kétemberes, haja 
viszont szénfekete. 

A fl ódni mellett feltűnik a megasztáros Kandech 
Evelyn. Gyönyörű szemű fi úk tömörülnek a bor-
pultnál. A díszteremben Zima András történész 
mesél a régi zsidónegyedről a múltba révedőknek. 
A hallgatóság közt észreveszem Schweitzer József 
nyugalmazott főrabbit. Aki nem ragadt le a töpör-
tyűnél, megtudhatja, hogyan büntette Haynau a 
48-as szabadságharcban részt vevő izraelitákat.

A tudományt a fergeteges Szilvási Gipsy Band 
váltja. Tibor veri a kannát, az énekes fi ú egy kicsi-
vel a szíve alatt üti a ritmust. Eljött a cigányok ide-
je. Kusturica-fi lmdalok, magyar csárdás, askenázi 
cigányzene sír és tombol a levegőben. Ahogy telik 
az éjszaka, egyre újabb és újabb vendégek érkez-
nek. 

„Isten hozott benneteket a zsidó-cigány paradi-
csomban!” Kiáltja a Szilvási Band frontembere. 
Mindenki kacarászik, aztán már táncolni is mu-
száj.

A koncert után játékra invitáltak minket a kas-
télyba. Molnár Ferenc darabját csak a bagoly tí-
pusú bohémek nézik végig a Budapesti Zsidó 
Színház előadásában. Ők viszont remekül szóra-
koznak. Hajnali egykor már ágyban is vagyok.

Sáná tová.    

   Sáná tová! 
SZÉKELY ILONA
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